
 

TREŚCI PROGRAMOWE 

REALIZOWANE  

W GRUPIE I „MISIE” 

W MIESIĄCU MARCU 
 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

 “Poznajemy zwierzęta”  

26.02-02.03.2018r. 

 “Były sobie dinozaury”  

12-16 marca 2018r. 

 “Wiosna tuż, tuż”  

19-23 marca 2018r. 

 Wielkanocne tradycje  

26-30 marca 2018r. 

 

 

 

 



 

 

 

       TEMAT KOMPLEKSOWY: 
                         

                          “Poznajemy zwierzęta” 
Termin realizacji: 01.03-09.03.2018r. 
Zadania: 

- Będziemy poznawać warunki niezbędne do rozwoju 

zwierząt; 

- Będziemy dostrzegać różnice w budowie dzikich zwierząt 

dostępnych w bezpośredniej obserwacji; 

- Będziemy poznawać wybranych przedstawicieli zwierząt 

egzotycznych; 

- Będziemy rozwijać mowę słuchając opowiadań, wierszy 

 i wypowiadać się na ich temat; 

- Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania 

(W Matematycznych Ogrodach Willy’ego); 

- nauczymy się piosenki “Skacze zając” - będziemy 

śpiewach i tańczyć i grać na instrumentach perkusyjnych; 

- Będziemy bawić się przy piosence “Dżungla”; 

- Wykonamy pracę plastyczną – “Słoń”; 

- Będziemy rozwiązywać zagadki o zwierzętach- rozwijając 

mowę i myślenie; 

- Będziemy rozmawiać na temat wiersza B. Kołodziejskiego 

“Zoo”. 
http://media.gettyimages.com/vectors/colorful-animal-footprint-ornament-border-isolated-on-white-vector-

id511998452?s=170667a&w=1007 

 

 

 



 

 
“Skacze zając” 

Skacze zając: kic, kic, kic 

Pomiędzy drzewami. 

Pobaw się, pobaw się 

Dziś, zajączku z nami. 

http://mysliwski.net/uploads/images/1115471_hare.jpg 

„DŻUNGLA” 

Dżungla, dżungla 

taka wielka dżungla, 

poplątane zwoje dzikich lian.  

Mieszka sobie w bambusowej chatce 

Ambo sambo wielkiej dżungli pan. 

 

REF: Strusie mu się w pas 

kłaniają, 

małpy na ogonach grają, 

Ambo tu, Ambo tam, 

Ambo tu i tam. 

2. Ambo Sambo doskonale znam go, 

węża się nie boi ani lwa. 

Dla swych dzikich leśnych ulubieńców 

coś smacznego w garstce zawsze ma. 
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51rXDuRwFBL.jpg 

 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51rXDuRwFBL.jpg


TEMAT KOMPLEKSOWY: 
“Dinozaury” 

Termin realizacji: .12-16.03.2018r. 
Zadania: 

 Poznamy historię powstania węgla kamiennego, jego 

właściwości; 

 Poznamy wybrane zwierzęta (dinozaury) i rośliny (np. 

olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie; 

 Będziemy rozwijać sprawność fizyczną; 

 Będziemy rozwijać umiejętność liczenia; 

 Wysłuchamy opowiadania J. Papuzinskiej „Jak nasza 

mama hodowała potwora” i porozmawiamy na jego 

temat – rozwijanie mowy; 

 Poznamy piosenkę “Zabawa”, przy której będziemy 

bawiąc się, tańczyć i śpiewać- umuzykalnianie dzieci; 

 Ulepimy figurkę dinozaura z masy papierowej; 
https://8.allegroimg.com/s512/014629/a3d6e4a94329ae1740c34f1c9518 

 

 

https://8.allegroimg.com/s512/014629/a3d6e4a94329ae1740c34f1c9518


 

 

 

 

 

Piosenka „Dino, dino, dinozaury” 

 

Dinozaurów świat niezwykły, 

tajemniczy, zaginiony. 

Szkoda, że z tej ziemi znikły, 

żyły tutaj lat miliony… 

 

Dino, dino, dinozaury, 

gady groźne i ogromne. 

Dino, dino, dinozaury, 

żyły kiedyś tu, na lądzie!... 

 
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/119121_dinozaury_maluchy_skorupki_epoka_lodowcowa_3-

1040x620.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/119121_dinozaury_maluchy_skorupki_epoka_lodowcowa_3-1040x620.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/119121_dinozaury_maluchy_skorupki_epoka_lodowcowa_3-1040x620.jpg


 

 

 

 

 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: 

“Wiosna tuż tuż…” 
Termin realizacji: 19-23.03.2018r. 

Zadania: 

 Będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie 

przed zbliżającą się wiosna, np. topnienie śniegu, 

powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się 

pierwsze kwiaty (krokusy). 

 Będziemy doskonalić umiejętność liczenia oraz 

klasyfikowania z wykorzystaniem Matematycznych 

Ogrodów Wille’go; 

 Będziemy rozwijać mowę słuchając opowiadań oraz 

wierszy i wypowiadać się na ich temat; 

 Wykonamy prace plastyczna dotyczące wiosny; 

 Poznamy piosenkę „Deszczyk”- będziemy śpiewać, tańczyć 

i bawić się przy piosence; 

  Uroczyście przywitamy PIERWSZY DZIEN WIOSNY! 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Piosenka pt. "Przyszła wiosna 
 

 

 
http://pp32.edunet.tarnow.pl/res/PP_32/wiersze_piosenki/wiosnaa.jpg 
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TEMAT KOMPLEKSOWY: 

“Wielkanocne tradycje” 

 
Termin realizacji: 26 -31 marca 2018r; 

 

Zadania: 

 
 Będziemy rozwijać mowę, na podstawie wiersza  

J. Koczanowskiej „Wielkanoc” dowiemy się co możemy 

umieścić w koszyczku wielkanocnym; 

 Będziemy bawić się w ogrodach liczbowych Will’ego  

i doskonalić liczenie w zakresie pięciu przeliczając 

pisanki; 

 Nauczymy się piosenki „Zając malowany” rozwijając 

umiejętności muzyczno-wokalne, będziemy śpiewać, 

tańczyć i bawić się przy muzyce; 

 Będziemy układać historyjkę obrazkową o kurczątkach 

 Wykonamy wielkanocne prace plastyczne; 

 Poznamy ludową zabawę wielkanocną “Kogucik”; 

 Będziemy odkrywać wielkanocne zwyczaje i poznamy 

tradycje związane z tymi świętami; 

 

 

 

 



Wieziemy tu kogucika 

(melodia ludowa) 

1.  Wieziemy tu kogucika, 

dajcie jajek do koszyka, 

Dajcie, aby choć ze cztery, 

a do tego ze trzy sery 

dla kogucika! 

Kukuryku!  

2. Do was tutaj wstępujemy, 

zdrowia, szczęścia winszujemy, 

dajcie też, co macie dodać, 

zdrowia, szczęścia nie żałować 

dla kogucika! 

Kukuryku! 

3. Oj, zieleni się, zieleni 

młoda trawka tuż przy ziemi, 

kukuryku, kukuryku 

i już pełno jest w koszyku 

dla kogucika! 

 

Kukuryku! 

 

http://polki.pl/foto/4_3_LARGE/co-kryje-

koszyczek-wielkanocny-1593119.jpg 


